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کتاب پرمحتوای (افغانستان در تالطم تاریخ) ،همانگونه که از عنوان آن پیداست ،کتابیست که کشور محبوب ما افغانستان را از
ازمنه های قدیم تا عصر حاضر در تالطم های بی رحم تاریخ مورد موشگافی های دقیق قرار داده است و یک دید نوی را از
وطن نمایان می سازد.
این موشگافی ها و زیر ذره بین قرار دادن های واقعات تاریخی افغانستان و منطقه ،از دیدگاه مرجان ،دخترخانم افغان که عشق
به وطن داشت و همه عمر خود را وقف نمود و تا آخرین لحظات زندگی به یاد وطن و هموطن خود زحمات زیادی را متحمل
شد تا بتواند حقایقی را برمالء سازد و یک دید متفاوتی از دگرگونی های افغانستان به ما ارائه میکند که در کشور ما بی سابقه
بوده و است.
اگر چه نویسنده دیگر در بین ما نیست ،اما این اثر وی ماندگاریست که تا جهان ،جهان است ،نام «مرجان کمال» به قلم زرین در
تاریخ ثبت گردیده است.
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق
ثبـت است در جـریدة عالم دوام ما
مرجان کمال به بازی گرفتن صحت و سالمت خویش این کتاب را نوشته و به شما خوانندگان هموطن تقدیم نموده است ،اما
افسوس که وی ثمر آنرا ندید ،اما آرزو داشت که پیام او را نسل جوان مملکت که آینده را می سازند ،دریافت کرده تا دریابند که
گذشته های دور و نزدیک سرزمین کهن ما افغانستان در طول تاریخ چه فراز و نشیب های گذشتانده که کمتر تاریخ نویسان به
آن اشاره کرده اند.
افتخار داریم که چنین اثر ناب را در اختیار هموطنان خود قرار می دهیم و عاجزانه توصیه میکنیم به آنانیکه چه در داخل و یا
خارج کشور  ،که قلبشان به سرزمین آبایی شان می تپد و حب وطن در خون شان جاری و به زبان مادری خود آشنائی دارند،
این کتاب را به دقت مطالعه کنند و یقین داشته باشند حقایقی که درین کتاب به قلم آمده ،دید مارا بیشتر به شناخت آنچه که در وطن
در جریان است آشنا می سازد.
"افغانستان در تالطم تاریخ" از طرف محترمه فریده نوری ،از یادداشت های فرانسوی نویسنده به دری بسیار شیوا و با کمال
امانت داری ترجمه شده و هم مقدمه محترم حمید انوری بیشتر مارا به معرفی این اثر آشنا می سازد .ناگفته نماند که قرار است
تماما ً پولی که از فروش این کتاب بدست می آید به انجمنی از حمایت کودکان یتیم وطن پرداخت گردد.
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برای مطالب دیگر این نویسنده ،اینجا کلیک نمائید.
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